


Konserten støttes av Trondheim Kommune



Program

Lars-Erik Larsson – Pastoralesuite, op. 19

I. Overture: Adagio – Allegro
II. Romance: Adagio
III. Scherzo: Vivace

Ingvar Lidholm – Tre sanger for mezzosopran og strykeorkester
tekst – Hjalmar Gullberg

I. För vilsna fötter sjunger gräset
II. Vid medelhavet

III. Madonnans vaggvisa

solist: Nina Sætherhaug

– – –

Johan Svendsen – Symfoni no. 1 i D-dur op. 4

I. Molto allegro
II. Andante

III. Allegretto scherzando
IV. Finale: Andante - Allegro con fuoco

HØSTKONSERT
med

Sør-Trøndelag Orkesterforening
under ledelse av Tormod Knapp

solist: Nina Sætherhaug, mezzosopran



Dirigenten
Tormod Knapp har vært Sør-Trøndelag Orkester
forenings dirigent siden 2003. Tormod er til daglig
cellist i Trondheim Symfoniorkester. Han er fra
Gjøvik og har studert ved Østlandske Musik-
konservatorium, Musikhögskolan i Göteborg og 
har studieopphold i Tyskland og Italia. I Gøteborg 
studerte han orkesterdireksjon parallelt med  
instrumentalstudiet i cello. Han spilte i Oslo  
Filharmoniske Orkester i perioden 1982-89 og  
var medlem av Bærum strykekvartett fra 1986-92. 
Han kom til Trondheim Symfoniorkester i 1990. 
Tormod Knapp er også dirigent for Frol orkester  
på Levanger, og Nord-Østerdal symfoniorkester  
på Tynset.

Nina Sætherhaug (f.1981) er mezzo- 
sopran fra Trondheim. Mezzosopranen  
ligger imellom sopran og alt i toneleie. 
Hun har en bachelor fra Norges Musikk- 
høgskole (2006-2006) hvor hun stud 
erte med professor Barbro Marklund  
og professor Håkan Hagegård. Vinteren 
2009 ble hun uteksaminert fra Operahøg 
skolen i Stockholm med uroppføring av  
S. D. Sandströms opera “Nätverket”.  
Hun fikk Kungliga Musikalska akademiens 
nasjonale stipend både i 2007, 2008 og 
2009, og har ellers fått Frimurerlogerna  
i Luleås Musikkstipend, stipend fra Tom 
Wilhelmsens stipendiefond og Adolf Øiens 
stipendiefond, alle tre i 2007. 
 
Nina har et bredt repertoar og er mye 
brukt som solist i både kirkemusikk og 
opera. Hun har blant annet vært solist  
i Bachs Juleoriatorium, Durufles Requiem Fo
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og Haydns Theresienmässe. Våren 2008 debuterte Nina på Drottningholms Slottsteater 
som Lisetta i Haydns opera “Il mondo della Luna”. Hun har sunget roller som Maria  
i Christina di Svezia ved Vadstena Opera festival, Melantho i “Il ritorno d`Ulisse in Patria” 
på Oslo Kammermusikk festival, 3. Dame i Steinvikholm Musikkteaters Tryllefløyten, 
Cherubino/ Dorabella i Mozartig for Opera Sør. For opera Vesttfold har hun sunget  
Mercedes i Carmen og Hans i Hans og Grete ved Midtåsen barnefestival.



Sør-Trøndelag Orkesterforening
Sør-Trøndelag Orkesterforening ble stiftet i 2003, som en sammenslutning mellom
Trondheim Byorkester og Midt-Trøndelag Symfoniorkester. Orkesteret bestar i dag  
av ca. femti personer i alderen 16 til 80 år. Vi spiller variert musikk – symfonier, solist- 
konserter og musikk for kor og orkester i alle format. Orkesteret har konserter hver høst 
og vår med ulikt program. Vi drar gjerne ut av byen til andre steder i Trøndelag med et  
av disse programmene. 17. mai-konserten er fast tradisjon. På denne konserten henter 
vi frem flott, norsk musikk.

1. fiolin
Agnes Østlie
Stein Olav Ratkje
Anders Volan
Anne-Marie Steinheim
Jarle Utness
Bjarne Spilsberg
Elin Synnøve I. Kaasen

2. fiolin
Eivind Coward
Eirin Ryeng
Signe Vinge
Kristin Krogh Arnesen
Tora Bardal
Hildegunn V. Yrke

bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Trude Tørset
Heidi Bergh-Hoff

cello
Elin Krogstad
Per Christian Jørstad
Karen Mathilde Heier Hovd
Johannes Bråten
Morten Waagø
Frøydis Valle
Julia Lindqvist

kontrabass
Trond Foss
Fredrik Wilhelmsen

fløyte
Anne Kristin Bollingmo
Lise Støver

obo
Siri Thanem
Johan Magnus Elvemo

klarinett
Geir Ove Kjelsberg
Per Olav Nilsen

fagott
Vegard Hagerup
Cobien Claringbould

horn
Arne Juul
Marit Bøttcher
Mabbe Nystrøm

trompet
Pierre Cerasi
Ingrid Rotli

trombone
John Petter Reklev
Adrian Hundseth
Marius Helgå

pauker
Steinar Horten

Neste konsert – Unge talenter

Neste konsert er faktisk to konserter. I samarbeid med Trondheim Kommunale  
Kulturskole har vi gleden av å presentere et utvalg lovende, unge talenter som får  
være solister med Sør-Trøndelag Orkesterforening.

Solistene er Alva Press – fiolin, Ingrid Olstad Andersen – horn, Ole Andreas Olsen –  
marimba, Kari Eline Strandjord – fløyte og Kirsti Andersen – piano.

Konsertene holdes 22. november i Inderøy kulturhus og 23. november i Roseborg 
skoles aula. 

Velkommen!



Lars-Erik Larsson (1908-1986) ble født  
i Helsingborg. Etter å ha avlagt organist-
eksamen i 1924, studerte han komposisjon
med Ernst Ellberg ved konservatoriet i Stock- 
holm mellom 1925 og 1929. Han fortsatte 
sine studier med Alban Berg i Wien året etter, 
og deretter, 1930-1931, med Fritz Reuter  
i Leipzig. Han tjenestegjorde som repetitør  
ved Kungliga Teatern i Stockholm 1930-1931 
og mellom 1933 og 1937 jobbet han som  
musikkanmelder for Lunds Dagblad. Han  
var professor i komposisjon ved Stockholms 
Musikhögskola 1947-1959 og senere Director 
Musices ved Uppsala Universitet 1961-1965.

Beskrivelsene av Lars-Erik Larssons arbeide kan være mange; oversiktlig form, lys harmo-
nikk og en klar, gjennomskinnelig stemmevev hører til hans stilistiske kjennetegn. Ved hjelp 
av stringent kontrapunkt, lag på lag med instrumentering og personlig behandlede innslag 
av moderne komposisjonsteknikker (f.eks. tolvtoneteknikk) har han komponert en rekke verk 
som siden har blitt stående, for eksempel “Musik för orkester”, “Missa brevis”,
“Orkestervariationer” og “Förklädd gud”.
Lars Erik Larssons Pastoralesuite er musikk med en bestemt funksjon. På 1940-tallet
ble Larsson ansatt av svensk radio som dirigent, produsent og komponist. På denne tiden 
var litteratur- og musikkprogrammet “Lyrisk suite” veldig populært. Lars Erik Larsson skrev 
mange komposisjoner på bestilling for denne serien, og fra dette rike materialet ble
Pastoralesuite satt sammen. Denne musikken er langt fra radikal, men det var heller ikke 
rom for mye eksperimentering i denne serien. Larsson hadde på dette tidspunktet allerede 
lagt Hindemithpolyfoni og tolvtone øvelser bak seg og var på vei mot en nordisk, romantisk
uttrykksfullhet.
Kilder: www.mic.stim.se og www.classicalcomposers.org. Foto: www.brightcecilia.net

Vi har nok en svensk komponist på programmet
i dag. Ingvar Lidholm (f. 1921 i Jönköping)  
studerte fiolin for Hermann Gramms og instrument- 
ering med Natanael Berg i ungdommen. 
Han fortsatte sine studier ved Musikkonservatoriet
i Stockholm 1940-1945, hvor han studerte fiolin  
med Axel Runnqvist og direksjon med Tor Mann. 
Samtidig studerte han komposisjon (1943-1945) 
med Hilding Rosenberg. 

Ingvar Lidholms tidlige arbeider viser en subjektiv,  
nordisk-romantisk stil. Men han skulle snart plukke 
opp kjennetegn og egenskaper fra Paul Hindemith 
og Béla Bartók. I korstykket “Laudi” er eldre vokal 
polyfoni forent med moderne harmoni. Hans tone- 
språk er rikt og mangefasettert, hans produksjon
meningsfylt og allsidig. Hans gjennombrudd kom med “Ritornell for orkester” (ISCM 1958), 
og noen av hans andre orkesterverker spesielt verdt å nevne er balletten “Riter” (1959, 
koreografi av Birgit Åkesson), “Mutanza” (1959), og Poesis (1964), skrevet til 50-årsjubileet  
for Stockholm Filharmoniske Orchester i 1964, en ukonvensjonell, festlig, musikk med 



brutale, mange-fargede blokker av lyd, dynamiske høydepunkter og absurde cadenzas
for piano og kontrabass. “Hilsen fra en gammel verden” ble komponert for Clarion Music
Society i New York i 1976 i anledning av Amerikas tohundreårsjubileum. Hans kormusikk
er også en viktig del av hans opusliste, fra “Fyra körer” til tekst av Åke Nilsson (1953) og 
hans a cappella-verk med blant andre stykket Canto LXXXI (1959). Operaen “A Dream Play” 
(basert på Strindbergs teaterstykke) vokste i løpet av en lang kreativ prosess, og deler av 
operaen, som korverket “Vindarnas klagan” og “De profundis” ble utført concertante lenge 
før operaen ble urfremført av Kungliga Operan i september 1992.

Lidholm er en romantiker, alltid på jakt etter tradisjon og fornyelse. Han skrev mange sanger. 
“För vilsna fötter” var hans første debutsang. Alle tre sangene vi får høre i dag har tekster av  
Hjalmar Gullberg. Sangene ble komponert på midten av 1940-tallet, samtidig som Lidholm 
var et av medlemmene i “Måndagsgruppen”, en samling komponister, musikere og musik- 
kritikere som hver mandag møttes hjemme hos Karl-Birger Blomdahl for å diskutere den  
“nye” musikken. Sangene finnes i versjoner for a capella-kor og for mezzosopran og 
orkester. Det er naturlig nok sistnevnte som fremføres her i dag. 
Kilder: www.bach-cantatas.com og amazonaws.com

Johan Svendsen var den første store, norske  
symfoniker, samt en av de ledende dirigenter
i sin samtid. Ved siden av Edvard Grieg, var han
den mest ruvende skikkelsen i norsk musikkliv på  
slutten av 1800-tallet. Selv om han kom fra små
kår i Christiania skulle han utvikle seg til å bli 
en kosmopolitt som følte seg hjemme over hele 
Europa. Svendsen tilbrakte mesteparten av sitt  
voksne liv i utlandet og han bodde i København 
i nesten 30 år. Likevel beholdt han kontakten med 
Norge gjennom disse årene og var en hyppig og  
populær gjest i hjemlandet. Svendsens musikk  
er preget av vitalitet og en stemning av festivitas.  
Dette gjaldt også for ham som person. Som en  
mann med godt humør klart vidd, følte han seg  
like hjemme på en festlig sosial sammenkomst  
som foran et symfoniorkester.
Både som komponist og dirigent bidro Svendsen til å sette en ny standard når det gjeldt 
potensialet i orkesteret. Han la grunnlaget for en norsk symfonisk tradisjon, og en rekke av 
hans verk vil bli stående som klassikere i norsk musikkhistorie.

Edvard Grieg ble så imponert av Svendsens første symfoni at han refuserte sitt eget forsøk 
på å skrive et symfonisk orkesterverk. Han har ikke helt funnet formen, og det er ikke et 
veldig komplisert og intrikat verk, men det er grundig utført og profesjonelt på alle måter.
I tillegg viser verket en melodisk teft som virker både naturlig, ekte og spontan. Symfonien 
har ikke de typisk norske elementene som vi kjenner fra Grieg, men de finner vi til gjengjeld 
i hans symfoni nr. 2.
Johan Svendsens første symfoni ble en suksess takket være komponistens melodiske 
tanker og uttrykk. Første sats peker i retning av Mendelssohn, med en påfølgende meditativ 
andantesats. Tredjesatsen er en gnistrende scherzando før det hele ender med en rungen-
de avslutning i finalen.
Kilder: www.mic.no og www.amazon.com. Foto: www.wikipedia.com




